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Hammousse met een doperwtenjus en piccalilly 
 
 

Taartje van vis en groenten met 
zongedroogde tomaatjes en garnaal 

 

 

Stoofpotje 
Aardappelquiche 
stoofgroenten 

mousseline van zoete aardappel 
 
 

Bosvruchtenmousse  
tiramisu in een glaasje 

meringue 
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Mousse van beenham met pickles en jus van 
doperwtjes 
 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
Hammousse 
150 g gekookte beenham 
1 dl slagroom 
Peper en zout 
 
Jus van doperwtjes 
250 g doperwtjes 
1 st sjalotjes 
2 dl gevogeltebouillon 
Peper en zout 
 
Garnering 
50 g Piccalilly 
Peterselie (ter garnering) 
 
Bereidingswijze: 
 
Mousse:  

• Blend de gekookte beenham in de keukenmachine 
• Klop de slagroom 
• Voeg de opgeklopte room toe aan de beenham  
• Breng op smaak met peper en zout. 
• Doe de mousse in een spuitzak en leg koel weg. 

 
Jus van doperwtjes: 

• Snipper de sjalotten grof. 
• Stoof de erwtjes aan in boter samen met de sjalot. 
• Voeg na 5 minuten de bouillon toe en laat 30 minuten sudderen. 
• Blend en zeef om een mooie jus te verkrijgen en breng op smaak. 

 
Presentatie: 

• Neem een amuse glaasje. 
• Doe een laagje van de jus van doperwtjes onderin het glaasje. 
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• Spuit in het midden van het glaasje een mooie gladde (zonder kartel) 
toef beenhammousse.  

• Dresseer hier bovenop wat piccalilly. 
• Werk het geheel af met een klein takje peterselie. 
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Taartje van vis en groenten met  
zongedroogde tomaatjes en garnaal 
 
Ingrediënten (voor 10 personen) 
 
300 g pangafilet  
3 dl visfond  
250 g haricoverts 
300 g bleekselderij 
2 avocado  
2 fijn sjalotten 
3 eetlepels mayonaise, 
30 krielaardappeltjes 
Voor de dressing: 
1 dl witte wijnazijn 
3 dl olijfolie 
beetje citroensap 
Voor de garnering:  
sla 
bieslook  
Zongedroogde tomaatjes  
10 garnalen 
 
Bereiding: 

• Snijd de vis in blokjes en pocheer ze beetgaar in de visfond.  
• Schep de vis uit de fond.  
• Snijd de haricoverts en bleekselderij in kleine blokjes en blancheer ze 

apart beetgaar.  
• Schil en snijd de avocado in kleine stukjes 
• Snipper de sjalot 
• Meng de vis, haricots, bleekselder, avocado en sjalot door de mayonaise. 
• Breng op smaak met peper en zout.  
• Meng de ingrediënten voor de dressing en klop met een vork. 
• Kook de aardappeltjes beetgaar en schenk er de vinaigrette over.  
• Verdeel met behulp van een ring de vis en groenten over de borden.  
• Bak de garnalen voor de garnering a la minute en leg op het taartje 
• Garneer met bieslook.  
• Leg er omheen de aardappeltjes en zongedroogde tomaatjes 
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Stoofpotje 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
1500 gram rundsvlees 
150 gram sjalotten 
4 stuks waspeen  
1 paprika 
500 gram knolselderij  
200 gram champignons 
125 gram spekblokjes 
3 eetlepels tomatenpuree  
5 dl rode wijn 
8 eetlepels bloem  
1 liter runderbouillon 
Olie 
Laurier  
Tijm  
Zout en peper 
 
Bereiding: 

• Maak de sjalotten schoon en snipper 
• Was de groentes en snijd de waspeen, de selderij en de paprika brunoise.  
• Snijd het vlees in blokjes. 
• Maak de champignons schoon en halveer. 
• Bak de spekblokjes uit in een koekenpan. 
• Bak het vlees in de olie snel bruin en haal het vlees uit de pan. 
• Bak in dezelfde pan de sjalotten aan.  
• Voeg daarna de waspeen, knolselderij toe tot ze lichtbruin zijn. 
• Roer de tomatenpuree erdoor en bak het tot alles bruin is. 
• Bestrooi het met bloem*, giet de rode wijn en de bouillon erbij en laat het 

kort koken.  
• Leg het vlees in de pan bij de groenten  
• Voeg de spekjes toe en zout en peper, laurier en tijm. 
• Laat het geheel, met de deksel op de pan 2 tot 3 uur langzaam garen. 
• Voeg 10 minuten voor het einde de paprika en de champignons toe. 

*De bloem verhoogt de kans dat het vlees aanbrandt. Je kunt deze ook 
weglaten. 
  



 
 
 
 

 
 
Kent u iemand die ook op zoek is naar een leuk bedrijfsuitje, geef mij dan naam en telefoonnummer. Bij een boeking 
van de groep ontvangt u dan een gratis kookworkshop voor een persoon. 

Aardappelquiche 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
400 gram aardappelen  
50 g lichtgerookt spek in blokjes 
2 st sjalot 
100 g Parmezaanse kaas 
200 ml room 
3 st eieren 
1 theelepeltje truffelolie 
zout / peper 
 
 
Bereiding: 

• Bak het spek uit. 
• Snijd de sjalot fijn. 
• Schil de aardappelen en rasp deze grof. 
• Meng de aardappels met de sjalot en het gebakken spek  
• Rasp de Parmezaanse kaas  
• Meng de room, eieren de truffelolie en de Parmezaanse kaas en breng op 

smaak met zout en peper. ( dit noemen we een liaison) 
• Vet een vorm goed in (ook de boden) 
• Schep het aardappelmengsel in de ingevette vorm en schenk de liaison 

er boven op. 
• Bak af in een voorverwarmde oven op 175°C, 40 minuten. 
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Mousseline van zoete aardappel  
Ingrediënten: (8 personen) 

 
750 gr. zoete aardappels  
100 gr boter 
100 ml melk 
100 ml slagroom 
zout en peper 

 

Bereiding: 

• Schil de aardappels in gelijke grootte en kook ze gaar in zo weinig 
mogelijk water. 

• Kook de melk. 
• Pureer de aardappel met een pureeknijper. (gebruik geen staafmixer)  
• Roer vervolgens met een houten lepel de kokend hete melk, de boter, en 

de slagroom erdoor. 
• Breng de puree op smaak met een smaakje naar keuze. 
• Eventueel nootmuskaat en zout en peper toevoegen. 
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Groentenmix 
 
Ingrediënten: 10 personen 
 
1 winterwortel 
200 gram courgette  
100 gram knolselderij 
1 teentje knoflook 
3 takjes bieslook 
 
Bereiding: 

• Schil de wortel en de knolselderij, snijd in de lengte in stukken van 5 cm. 
• Snijd in julienne reepjes. 
• Snijd de courgette in de lengte in julienne reepjes van 5 cm lang. 
• Snipper 1 teentje knoflook 
• Snipper de bieslook fijn 
• Blancheer de wortel en de knolselderij 
• Verhit olijfolie in een koekenpan of wok vlak voor uitserveren. 
• Fruit de knoflook even aan en voeg de peultjes toe.  
• Wok al roerend 1 minuutje tot de courgettes beetgaar zijn. 
• Voeg de wortel en de knolselderij toe 
• Op het laatst de bieslook erdoor scheppen. 
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Aardbeienmousse 
 
 
Ingrediënten: (voor 20 personen in kleine ring) 
 
0,3 ltr aardbeiencoulis 
5  Gelatinebladjes 
25  cc  Vruchtenlikeur 
0,3  ltr  Slagroom 
50  gr  Suiker 
0,3  dl  Siroop 
 
 
Bereiding: 
 
• Voeg de vruchtensiroop en de likeur bij de coulis.  
• Verwarm de coulis in een steelpan. 
• Los gelatinepoeder op in een klein beetje koud water tot dat al het water 

weg is. 
• Als de coulis aan de kook is neem je deze van het vuur (hij mag niet meer 

koken) en los je de gewelde gelatine hier in op. Alle gelatine moet opgelost 
zijn. 

• Zet de coulis op ijs en laat afkoelen. Roer regelmatig door. 
• Sla de slagroom stijf samen met de suiker. 
• Als de coulis lobbig wordt kan je de geslagen slagroom toevoegen tot een 

mousse. 
• Stort de massa in een gewenste vorm/bak/vormpjes/enz. 
• Laat opstijven in de koelkast.  
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Meringues 
 
Dit gebak kun je als koekje gebruiken, als garnering voor een dessert maar 
ook als bodem voor een taart (pavlova). Het is een prima manier om 
overgebleven eiwit te verwerken. 
 
Ingrediënten: 
4 eiwitten 
100 gram kristalsuiker 
100 gram poedersuiker 
2 volle theelepels maïzena 
 
Optioneel: beetje smaakstof naar keuze: kaneel, vanille, cacao of kleurstof 
 
Bereiding: 

• Laat het eiwit ongeveer 2 minuten op lage snelheid draaien in een 
keukenmachine of in een grote mengkom met een handmixer. 

• Verhoog de snelheid tot middelmatig.  
• Voeg dan in een keer de suiker toe en laat op maximale snelheid mixen 

tot de eiwitten stijf zijn geworden en mooi glanzend. Klop zolang tot je 
de kom kunt omkeren zonder dat er iets uitvalt. Voeg dan eventuele 
smaakstoffen al roerend toe. 

• Meng de poedersuiker met de maïzena en spatel door het eiwit. 
• Hang een spuitzak in een maatbeker en vul deze met schuim. 
• Spuit gelijkmatig meringues op een bakplaat of siliconenmatje. Garneer 

eventueel met wat fijngehakt nootjes of amandelschaafsel. 
• Bak gedurende 1 uur op 110°C tot de boven en de onderkant droog zijn. 

De meringues ogen van binnen nog zacht/vochtig zijn. De baktijd is 
afhankelijk van de oven de grootte van de meringues. Let op ze mogen 
niet verkleuren! 
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Tiramisu met speculaas 
 
 
Ingrediënten: (voor 6 glaasjes) 
 
250 ml espresso (of sterk gezette koffie) 
150 ml slagroom 
50 gram suiker 
8 gram vanillesuiker 
250 gram mascarpone 
3 eetlepels marsala 
24 speculaasjes 
cacao 
 
 
Bereiding: 

• Zet de espresso en laat afkoelen 
• Klop de slagroom met de suiker en de vanillesuiker in een kom bijna stijf. 
• Klop de mascarpone in een tweede kom luchtig 
• Spatel de geklopte slagroom goed door de mascarpone en schep in een 

spuitzak. 
• Zet de glaasjes klaar.  
• Meng de marsala met de afgekoelde espresso. 
• Doop 2 speculaasjes in het espressomengsel en verkruimel ze grof boven 

het glaasje (niet alles opmaken, speculaas bewaren voor tweede laagje!!!) 
• Vul op deze manier alle glaasjes met een bodempje speculaas. 
• Knip de punt van de spuitzak en spuit er een laagje van het 

mascarponemengsel in.  
• Maak een tweede laag met speculaas en spuit daarop weer een laagje 

mascarpone. 
• Zet de glaasjes in de koeling om op te laten stijven. 
• Bestuif de tiramisu voor serveren met cacao. 

 
 


